
Дзе гэ ты бу ды нак, у Ту ра ве ве да юць усе. Ме на ві та 

сю ды, у дом з сім ва лам вя лі ка га зуй ка, з'яз джа юц ца 

ар ні то ла гі, бёрд вот ча ры ды і прос та ама та ры пту шак, 

якія хо чуць па на зі раць за роз ны мі ві да мі і да па маг чы 

пры ро дзе. Пра цуе стан цыя ў до ме, які на бы ла сям'я 

Паў ла Пін чу ка, На тал лі Кар лі ё на вай і іх сы на Лё ні. 

Мес ца гас цін нае, асаб лі ва тут мно га лю дзей увес ну, 

ка лі на Ту раў скі луг вяр та юц ца ўсе пе ра лёт ныя ку лі-

кі. Мы за ві та лі на стан цыю і на ват па тры ма лі ў ру ках 

ба та лё на!

Ва ды тут не ба яц ца
Па куль усе ас тат нія ра ё ны цер пяць па вод ку, на Па лес сі ад 

яе атрым лі ва юць аса ло ду. Раз ліў Пры пя ці — той яшчэ цуд. 

На тал ля рас каз вае, што ўпер шы ню сю ды тра пі ла сту дэнт кай 

і — за ка ха ла ся ў гэ тыя мяс ці ны. Ва ўні вер сі тэ це ў Го ме лі яна 

вы ву ча ла пту шак пры га рад ных ля соў. І вось яе вы клад чык 

пра па на ваў з'ез дзіць на Ту раў скі луг, па гля дзець, як каль цу-

юць ку лі коў. Тут На тал ля і па зна ё мі ла ся з Паў лам. 

7 мая з той су стрэ чы споў ні ла ся 18 га доў.

Учо ра Аляк сандр Лу ка шэн ка на ве даў па гра ніч ную за ста ву «Дзі-

він» Пін ска га па гра ніч на га атра да ў Коб рын скім ра ё не, вай скоў цы 

якой ахоў ва юць учас так на мя жы з Укра і най пра цяг лас цю 32 кі ла-

мет ры. Кі раў ні ку дзяр жа вы да ла жы лі аб сі ту а цыі на дзяр жаў най 

гра ні цы, па ка за лі ўзбра ен не, тэх ні ку і служ бо вы транс парт.

НА ЎСХОДНІМ НАПРАМКУ
У па чат ку на вед ван ня па гран зас та вы бе ла рус кі лі дар звяр нуў ува гу 

на сі ту а цыю на ўсход нім кі рун ку. Тут ня ма пад раз дзя лен няў ор га наў 

па гранс луж бы, якія па ста ян на дыс ла цы ру юц ца. Пры па ступ лен ні ін-

фар ма цыі аб па ру шэн ні па гра ніч ні кі пры бы ва юць на мес ца, у тым лі ку 

ва ўза е ма дзе ян ні з ор га на мі ўнут ра ных спраў і тэ ры та ры яль ных пад-

раз дзя лен няў ор га наў дзярж бяс пе кі. З ра сій ска га бо ку пры сут ні ча юць 

штат ныя пад раз дзя лен ні па гра ніч най служ бы ФСБ Ра сіі.

Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, у дзе ян ні бе ла рус кіх па гра ніч ні каў фар-

ма ліз му быць не па він на, і ка лі та кім чы нам вы ра шы лі кант ра ля ваць 

гэ ты ўчас так гра ні цы, то гэ та па він на быць эфек тыў ным 

і пры но сіць ка рысць.
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ІТАЛЬЯНСКІ 
КРЫЗІС 

УЗРУШЫЎ 
ЕЎРОПУ

ЯК ДОБРА 
АДПАЧЫЦЬ 
І НЕ ЗАХВАРЭЦЬ

Вы гарантуеце сабе і сваім блізкім, 
аформіўшы падпіску на «Звязду» на ІІІ квартал і ІІ паўгоддзе

НЯСУМНАЕ ЛЕТА З ЛЮБІМАЙ ГАЗЕТАЙНЯСУМНАЕ ЛЕТА З ЛЮБІМАЙ ГАЗЕТАЙ Заставайцеся 
з намі — 

будзе 
цікава!

• Уз вя дзен не мос та це раз 
Пры пяць пач нец ца ў дру гой 
па ло ве чэр ве ня. Усе ра бо ты 
пра вод зяц ца ў ад па вед нас ці 
з гра фі кам. Пас ля дэ ман та-
жу ава рый на га пра лёт на га 
збу да ван ня ідзе яго раз бор-
ка, на ступ ным эта пам ста не 
ўзвя дзен не ча со вых збу да-
ван няў для ман та жу пра лё та 
з ме та лу.

• Но вая раз мет ка з'я ві ла ся 
ка ля пе ша ход ных пе ра хо даў 
па блі зу пя ці мін скіх школ. Над-
пі сы «Вазь мі це дзі ця за ру ку» 
з'я ві лі ся ка ля пе ша ход ных пе-
ра хо даў па блі зу пя ці ўста ноў 
аду ка цыі Мас коў ска га ра ё на 
ста лі цы. У бу ду чы ні та кія над-
пі сы з'я вяц ца на па ды хо дах да 
зеб ры ка ля ін шых школ і дзі-
ця чых сад коў.

• У Ві цеб ску ў Дзень го ра-
да, 23 чэр ве ня, у скве ры 
Ма я коў ска га ад кры юць ма-
ну мен таль на-дэ ка ра тыў ную 
кам па зі цыю «Ві цеб скі ве лі-
кан». Скульп ту ра з брон зы 
мяс цо ва га Гу лі ве ра ра зам з 
цы лінд рам бу дзе вы шы нёй 
3 м 12 см. Пра воб ра зам стаў 
Фё дар Мах ноў, які лі чыц ца 
са мым вы со кім ча ла ве кам 
у све це. Тым не менш да ку-
мен таль на рост мяс цо ва га 
ве лі ка на не за фік са ва ны. 
Фё дар Мах ноў на-
ра дзіў ся 18 чэр-
ве ня 1878 го да ў 
вёс цы Кас цю кі 
С т а  р а  с е л ь -
скай во лас-
ці Ві цеб скай 
гу бер ні. З-за 
свай го вя ліз-
на га рос ту 
(285 см) стаў 
вя до мым у 
Еў ро пе.

КОРАТКА
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536 кам па ній 
з 28 кра ін све ту сё ле та 
пры муць удзел у вы стаў цы 
«Бе ла гра-2018». Коль касць 
удзель ні каў уз рас ла 
ў па раў на нні з мі ну лым го дам. 
За меж ныя прад пры ем ствы 
пра яў ля юць вя лі кую 
ці ка васць да вы стаў кі. 
У пры ват нас ці, на сён ня ўжо 
сфар мі ра ва ныя ка лек тыў ныя 
экс па зі цыі Чэ хіі, Ін дыі, 
Па кі ста на. У гэ тым го дзе 
ме ра пры ем ства на ве дае 
вя лі кая дэ ле га цыя з Чэ хіі 
на ча ле з мі ніст рам сель скай 
гас па дар кі. Ча ка ец ца, 
што на «Бе ла гра-2018» 
пры едуць гу бер на та ры 
Ва ла год скай і Са ха лін скай 
аб лас цей і шэ раг мі ніст раў 
сель скай гас па дар кі рэ гі ё наў 
Ра сіі.
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Канікулы!Канікулы!

МЯ ЖА ЯК ВЫ ЗНА ЧЭН НЕ ЛЁ СУ
Па чаў ся ра бо чы ві зіт кі раў ні ка дзяр жа вы ў Брэсц кую воб ласць
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Мінская школьніца 
Наталля СЕМЯНІДА 
ў сталічным 
мікрараёне Чкалаўскі.
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Сё ле та споў ні ла ся 
18 га доў, як На тал ля 

ўпер шы ню тра пі ла ў Ту раў.

КРЫ ЛА ТАЯ ГІС ТО РЫЯ
Як сям'я за сна ва ла стан цыю каль ца ван ня на Па лес сі


